Ogłoszenia Duszpasterskie
XII Niedzielę Zwykłą
1. Dzisiaj o godz. 500 z parafii św. Józefa Oblubieńca w Grudziądzu
– Mniszku, wyruszyła piesza pielgrzymka do Chełmna.
Wspierajmy pątników naszą modlitwą.
2. W czasie wakacji Biuro Parafialne czynne będzie
w poniedziałki, środy i piątki. Godziny czynności biura w tych
dniach pozostają bez zmian.
3. W środę o godz. 1730 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej
Pomocy poprzedzona śpiewem Godzinek.
4. W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne:
► I czwartek – nabożeństwo o dar nowych powołań kapłańskich
i zakonnych o godz. 1730.
► I piątek – Msza św. Wotywna do NSPJ o godz. 700 i 1800.
Od godz. 1500 Koronka i Adoracja Najśw. Sakramentu.
Okazja do spowiedzi od godziny 1700.
5. W przyszłą niedzielę 9 lipca kolekta gospodarcza – przeznaczona
między innymi na witraż chrztu w naszej parafii. Polecamy ją
ofiarności wiernych – za każde wsparcie składamy serdeczne Bóg
zapłać.
6. W ostatnim czasie zmarli
+ Maria Wonicka z ul. Śniadeckich 46, lat 76
+ Stefania Ratajczak z ul. Śniadeckich 33, lat 68
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

BIULETYN PARAFIALNY
Parafia Św. Maksymiliana Kolbe
Grudziądz - Strzemięcin
ul Wyspiańskiego 1
tel. (56) 46-53-334
www.parafia-strzemiecin.dir.pl
e-mail: parafia-strzemiecin@dir.pl

Biuro parafialne czynne:
W poniedziałek, środę i piątek
od 16.00 do 18.00
oraz w środę i piątek od 10.00 do 12.00
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Półkolonie Parafialne
Tradycją naszej parafii stało się już to, iż w pierwszym tygodniu
wakacji organizowane są półkolonie
dla dzieci. Każdego dnia ponad
pięćdziesięcioro dzieci gromadziło
się na wspólnej
zabawie i
wypoczynku. Nie brakowało też
atrakcji, m.in.: wyprawa do centrum
miasta połączona ze zwiedzaniem
starówki, obiektów sakralnych i
wierzy „Klimek”, kurs tańca
„zumby”,
pieczenie
kiełbasek
przy
ognisku
i wyjście do kina. Dziękujemy bardzo serdecznie opiekunom
i wychowawcom, którzy poświęcili swój czas dla dzieci. Dziękujemy
paniom: Małgorzacie, Basi i Marioli oraz młodzieży: Joasi, Zuzi, Ani,
Kasi i Izie. Za troskę kulinarną i przepyszne posiłki pragniemy
podziękować Paniom: Gabrysi i Agnieszce.

XXIX PIESZA PIELGRZYMKA Z GRUDZIĄDZA NA
JASNĄ GÓRĘ
Z Grudziądza już od 29-ciu lat pątnicy pielgrzymują do stóp
Jasnogórskiej Pani niosąc w sercach i na ustach modlitwy za papieża
i Kościół, za siebie i bliskich, o pokój na ziemi, o szczęście w rodzinie
i o chleb powszedni… 2 sierpnia wyruszy XXIX Piesza Pielgrzymka
z Grudziądza na Jasną Górę. Wyrusz w drogę i Ty! Aby przeżyć ten
czas rekolekcji w drodze wystarczy odrobina odwagi. W czasie 11 dni
marszu możesz zbliżyć się do Boga, powierzyć swoje intencje i troski,
zmierzyć się z trudem pielgrzymowania, chwalić Pana śpiewem, ale
także zbliżyć się do drugiego człowieka i kształtować swą wrażliwość
na bliźniego. Tegoroczne hasło pielgrzymki Idźcie i głoście razem
z Maryją! szczególnie skłania nas, by wyruszyć na pątniczy szlak
i mówić o dobroci Pana Boga. Nie zwlekaj, wyrusz w drogę razem
z nami!

Środa– 05.07.2017r.
700 + Paweł Muler (popogrzebowa)
830 + Weronika Nowek (w dniu urodzin), Konstanty Nowek i zmarli
z rodziny
1800 + Stanisław Danielak (gregorianka)
Czwartek –06 .07.2017r.
700 + Kazimiera Wolniak, jej rodzice; Jadwiga i Antoni Kwas –
intencja od jedynego syna Ireneusza Kwas z rodziną
830 + Stanisław Danielak (gregorianka)
1800 + Zofia, Emilia, Benedykt Ciarkowscy
Piątek – 07.07.2017 r.
700 + Stanisław Danielak (gregorianka)
830 + Irena Spychalska (z okazji urodzin) i rodziców z obojga stron
1800 + O łaskę przymnożenia wiary, zdrowie duszy i ciała oraz łaski
do dźwigania krzyża dla rodziny
Sobota– 08.07.2017 r.
700 + Krzysztof Jurkiewicz (popogrzebowa)
830 + Jan Ziółkowski (popogrzebowa)
1500 W 50 rocznicę Ślubu dla Jadwigi i Ryszarda w podziękowaniu
za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo
00
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+ Stanisław Danielak (gregorianka)
1800 + mąż Jacek Nowakowski (w 3 r. śm.)

INTENCJE 03.07.2017r. – 09.07.2017r.
Poniedziałek– 03.07.2017r.
700 + Katarzyna Piotrowska (popogrzebowa)
830 + Stanisław Danielak(gregorianka)
1800 + Jadwiga i bracia zmarli z rodziny
Wtorek– 04.07.2017r.
700 + Wojciech, tata Julian i teście
830 + Stanisław Danielak (gregorianka)
1800 + Cecylia i Mirosław Wojnarowicz i zmarli z rodziny Podawców
i Stanisz

Niedziela - 09.07.2017 r.
700 + Paweł Ziółkowski (popogrzebowa)
930 + Stanisław Danielak – gregorianka
1100góra +Marian Turski (20 r. śm. i w dniu urodzin) oraz rodziców
z obojga stron
1230 + Bogusława Borowska (w 3 r. śm.) i rodziców z obojga stron
1500
+ żona Halina Grzymowicz oraz rodzice z obojga stron
1800 W podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opatrzność
Bożą i opiekę Matki Bożej Niepokalanej

